
 
 
 
Právny rámec pre ochranu osobných údajov 

 
Referenčným právnym dokumentom je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 
2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie 
č. 1247/2002/ES. 

1. februára 2012 Dvor audítorov prijal vykonávacie pravidlá v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 (pozri 
tiež rozhodnutie č. 11/2012 z 1. 2. 2012). 

Ďalšie referenčné dokumenty relevantné z hľadiska ochrany súkromia: 

• Zmluva o Európskej únii 

• Charta základných práv EÚ 
Európska únia uznala práva, slobody a zásady stanovené s charte a po prvýkrát priznáva osobitné právo 
na ochranu osobných údajov. 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným 
činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe 
takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 
z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi 
Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (predchádzajúce nariadenie vzťahujúce sa na inštitúcie, 
agentúry a orgány EÚ) 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES 
z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov 
(predchádzajúca smernica platná v EÚ do momentu, keď nadobudlo účinnosť všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES 
z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES 
z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy 

• Nariadenie (EÚ) č. 910/2014 
o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 
a o zrušení smernice 1999/93/ES 

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 
z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Keďže sa však 
nariadenie č. 1049/2001 na Dvor audítorov nevzťahuje, Dvor audítorov prijal nasledujúce rozhodnutie, ktoré 
platí od 1. marca 1997 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=SK
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011en_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1549349757813&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0093&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1549352080598&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=SK


 
• Rozhodnutie EDA č. 18/97, 

ktorým sa stanovujú vnútorné predpisy pre spracovanie žiadostí o prístup k dokumentom, ktoré sa nachádzajú 
v držbe Dvora audítorov 

• Rozhodnutie EDA č. 12/05 z 10. marca 2005, 
ktorým sa stanovujú podmienky, obmedzenia a postupy vzťahujúce sa na prístup verejnosti k dokumentom 
Dvora audítorov a ktorým sa ruší rozhodnutie Dvora audítorov č. 18/97 

• Rozhodnutie č. 14/2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Dvora audítorov č. 12/2005 o prístupe verejnosti 
k dokumentom Dvora audítorov 

• Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 
z 1. februára 1983 o otvorení historických archívov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu pre verejnosť 

• Nariadenie Rady (ES, Euratom) 1700/2003 
z 22. septembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS, Euratom) 354/83 o otvorení historických 
archívov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 
pre verejnosť 

• Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách, 
keďže cieľom Rady Európy je uznať, zachovávať a chrániť ľudské práva a základné slobody, ako je právo 
na rešpektovanie súkromného života 

• Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov 
Zabezpečuje ochranu práv a základných slobôd všetkých osôb, a najmä práva na rešpektovanie súkromia, 
vzhľadom na zvyšujúci sa objem cezhraničného toku osobných údajov, ktoré sa automaticky spracúvajú 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 
o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných 
elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 
2002/58/ES 

• Smernica 2009/136/ES ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov 
týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania 
osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 
o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu 
spotrebiteľa 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 
o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom 
obchode (smernica o elektronickom obchode) 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/66/ES z 15. decembra 1997 
týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore telekomunikácií nahradená smernicou 
2002/58/ES 

• Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných 
v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, nahradené smernicou (EÚ) 2016/680 

Iné relevantné dokumenty 

• Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev 
• Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0923(01)&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0012(01)&from=en
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014sk.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=SK
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&qid=1549371977034&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1549372135829&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&qid=1549623393520&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1549623889458&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2006&qid=1549624322380&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&qid=1549372298353&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0066&qid=1549372464274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&qid=1549372715138&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01969R0549-20100101&qid=1549374467247&from=SK

